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Høringsnotat om endringer i barnehageloven - rett til 

barnehageplass for barn av asylsøkere 
 

Utdanningsforbundet har mottatt høringsnotat om rett til barnehageplass for barn av 

asylsøkere. Grunnet tidsfrist og ferieavvikling har Utdanningsforbundet denne gangen ikke 

sendt høringen bredt ut i organisasjonen.  

 

Utdanningsforbundet vil vise til våre høringssvar ved ny barnehagelov av 2005 og endringer 

angående rett til barnehageplass fra januar i år. Vårt utgangspunkt er at barnehageloven må 

utformes med tanke på barnas beste. Utdanningsforbundet var derfor svært glad for at FNs 

barnekonvensjon var et viktig grunnlag for lovarbeidet.  

 

Barnehagen er en del av utdanningssystemet i Norge. Ved å innføre individuell rett har 

regjeringen sikret at alle barn får tilgang til dette pedagogiske tilbudet, uavhengig av bosted, 

sosiale og kulturelle forhold. At denne retten per i dag utelater barn av asylsøkere, kan 

oppfattes som en glipp. Utdanningsforbundet er glad for at dette nå foreslås rettet opp. 

 

Utdanningsforbundet støtter foreslåtte endring i barnehagelovens § 12a slik at retten til 

barnehageplass også gjelder for barn av asylsøkere.  

 

Utdanningsforbundet mener det er riktig å vise til barns rettigheter jamfør opplæringslova og 

foreslå tilsvarende rettighet for barnehagebarn. Vi støtter departementets vurderinger av den 

spesielle situasjonen disse barna er i. Utdanningsforbundet mener at et barnehagetilbud vil 

bidra til et trygt og stabilt opplærings- og oppvekstmiljø. Barnehagens samfunnsmandat er å gi 

barna allsidige erfaringer som støtter barna i deres lek, læring og utvikling. Her vil barna blant 

annet få språkopplæring og knytte vennskap. Myndighetene må arbeid for økt kompetanse i 

sektoren og nok førskolelærere slik at alle barn får rett til et likeverdig barnehagetilbud. 

 

Barnehagen fungerer ofte som dagens ”vannpost”, der mange foreldre møter offentlige 

velferdstjenester og norske statsborgere for første gang. Gjennom bruk av ordinære barnehager 

vil både barn og foreldre dermed lettere bli integrert.   

 

Utdanningsforbundet er enige i at barnehageerfaring vil være positivt for asylsøkeres barn 

uavhengig av om de får varig opphold i Norge eller ikke.  
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Utdanningsforbundet støtter forslaget om at det skal stilles de samme vilkår for å få rett til 

barnehageplass som for øvrige barn.  

 

Utdanningsforbundet vil påpeke at de økonomiske konsekvenser forslaget innebærer, og de 

spesielle utfordringer forslaget vil kunne få for små kommuner med store asylmottak, må løses 

gjennom budsjettbehandlinger i Stortinget. 

 

 

 

Med vennlig hilsen 
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Torbjørn Ryssevik Gun Aamodt 

avdelingssjef seniorkonsulent 

 

 

 

 


